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1) Bereid je voor op deze workshop met:

Werkboek geopend naast Webex
Outlook afgesloten
Browser afgesloten
Programma’s afgesloten

Mobiele meldingen op stil
Indien nodig belmelodie aan
Mobiel uit je zicht
Anders, nl................................. 

Met digitaal bewustzijn ontmantel je jouw ongewenste digitale 
gewoonten en krijg je de regie terug in handen. 

Zodat je weer kunt kiezen waar jouw tijd en aandacht naartoe gaat.

1) Bereid je voor op deze workshop met:

Klaar? Vink dan hieronder aan wat je herkent als een trigger/aanleiding
voor één van jouw digitale gewoonte (iets wat je vaker doet op een dag). 



Externe triggers

Toestel (zien of voelen)
Meldingen horen
Meldingen voelen
Meldingen zien (pop-up)
Andere mensen zien checken
Muziek (met belmelodieën)
Plekken (die gedrag oproepen)

2) Ik ben echt zo iemand die...
Beschrijf een of twee typische goede of fijne gewoonte(n)

Beschrijf een of twee typische ongezonde of slechte gewoonte(n)

3) Welke situatie besprak jij tijdens de wandeling?

Welke werksituatie wil jij voortaan digitaal-bewuster inrichten?

Welke privésituatie wil jij voortaan digitaal-bewuster inrichten?

4) Huidige situatie     ->    Gewenste situatie     ->    Actie/instellingen

5) Gedragsrecept

Triggers


	Werkboek geopend naast Webex: Off
	Outlook afgesloten: Off
	Browser afgesloten: Off
	Programmas afgesloten: Off
	Mobiele meldingen op stil: Off
	Indien nodig belmelodie aan: Off
	Mobiel uit je zicht: Off
	Anders nl: Off
	ongezonde, tijdrovende of slechte digitale gewoonten: 
	gezonde, fijne of goede digitale gewoonten: 
	werksituatie die meer of betere aandacht verdient: 
	Privésituatie die meer of betere aandacht verdient: 
	Huidige situatie die aandacht verdient: 
	Hoe ziet de gewenste situatie eruit?: 
	Wat ga doen om de gewenste situatie te scheppen?: 
	dan zal ik: 
	Als ik: 
	en daarna zal ik: 
	ander nog iets?: 
	Meldingen horen: Off
	Meldingen zien popup: Off
	Meldingen voelen: Off
	Plekken die gedrag oproepen: Off
	Muziek met belmelodieën: Off
	Andere mensen zien checken: Off
	Toestel zien of voelen: Off


